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គេសគខេតគ ើញ អស់មួយរយៈគេលមកគ ើយ   ៊ុន សសន 

គោខការ (avoir besoin) និយាយ។ គសទ ើរសតរាល់ថ្ញៃ បន របស់

គាត់ ត្តូវសតគរៀបចំ ជំនួប គាត់ ជាមួយ កមមករ ឬ ត្កមុគសេខៗ

ដថ្ៃគៃៀត គដើមបី គោយគាត់និយាយ។ ជំនួបគនេះ គេោច

ៃ៊ុកជាគគាលវធីិេាបាល គរាេសតិ ឬ សម្តា ធត្បាមា ត្បស លជា 

  ៊ុន សសន កំេ៊ុខគកើតជមង ឺគនេះ។ គលើ គវៃិកាកិតា ិយស កន ុខឥរយិា

បៃ ឈរ ឬ អខគ ុយកា ី   ៊ុន សសន និយាយ សតម្តា ក់ឯខ គាម ន

ត្បធានបៃេិតត្បាកដ គៅកន ុខ បញ្ជ ីគរឿខ « គោសៈ » ហាក់

បីដូចជាគាត ់ ម្តនការត្េួយបារមភអវ ីមួយ សដលតត្មូវគោយ

គាត់និយាយជាចំបាច់ គដើមបី ៃៃួលអេះោខគៅកន ុខចិតាខ្ល នួ

ឯខ ថា គាត់ជាមន៊ុសេជា។ សតសំដី របស់គាត់ វាកបត់នឹខចិតា 

របស់គាត់ គត្រេះ ត្បគយាេនិមួយៗ គចញេីម្តត់ របស់គាត់ វា

ត្បកបគោយ គោសៈថ្ត្កគេក ដូចយា៉ា ខ ចប់ោឯខោក់េ៊ុេ 

សម្តា ប់ោឯខគចល ។ល។ ដូគចាេះ េួរម្តនគសចកា ីោសូរ ដល់េួក

អាកអខគ ុយស្តា ប់គាត់ អស់រយៈគេលរាប់គម្ត៉ា ខ គតើេួកគាត់ធ៊ុជ

ញប់យា៉ា ខណាគៅ។ សត អចចន្ាភាេគនេះឯខ បញ្ចច ក់គោយគ ើញ

ថាវាម្តន េម្តា ត ថ្នប៊ុេគល   ៊ុន សសន និខ ម៊ុខ្តំសែខ របស់

គាត។់   ៊ុន សសន កាន់អំណាច ជាខបីៃសេវតេមកគ ើយ គ ើយ

សំដីឡិមឡុម  
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ម្តន គសវនៈគរឿយៗ ជាមួយអាកដឹកនំបរគៃសដថ្ៃគៃៀតគៅ

កន ុខេិភេគោក សតហាក់បីដូចជា គាត់គាម នៃៃួលបាន នូវស៊ុ

ជីវធម៏ និខ ចរែៈ ជាអាកដឹកនំថ្ញាញន រូគស្តេះគ ើយ សដលនំឲ 

គេគមើលគ ើញគាតថ់ាជា មន៊ុសេ ម្តន អំណាច សតគាម នគស្តេះ 

សកា ិយស។ េិតណាស់គ ើយថា គាត់ជា បញ៊ុជជន សតខសតម្តន

ត្បតិកមមនឹខ ការតិគៃៀនដ៏េំគរ ើស ចំគរេះគាត់ េីសំណាក់អាក

ដថ្ៃ សតការតិគៃៀនគនេះ វាជាសសេខ គចញេីគភា ើខ សដលគាត់ជា

អាកដ៊ុត គោយគេ, ក៏ជាបញ៊ុជជនសដរ, គតា ត្កហាយ។ សតភាេមិន

ដូចគាា  េឺគៅត្តខ់   ៊ុន សសន គាត់ជា នយករដឋមន្តនា ី ជា

តំណាខ ថ្នេ៊ុែធម៏ជាតិ និខ ត្បជាជាតិ ដូគចាេះ ស៊ុគមធា 

(សិលបៈសំរាប់ត្តួតចិតាខ្ល នួឯខ) ត្តូវម្តនជាចំបាច់ សំរាប់រកា

សកា ិយស ចំគរេះខ្ល នួឯខ និខ ម៊ុខ្តំសែខ និខ ជា េំរ ូជាអាក

ដឹកនំថ្ញាញន រូ គលើឆាក ជាត ិនិខ អនារជាតិ។ សំដី ិម ុម និខ 

ម្តរយាៃអនរយធម៏ របស់   ៊ុន សសន សេវថ្ញង សដលជាអាក

ដឹកនកំំេូល គៅត្សកុសខ្ម រ នំគោយ ស េមនអ៏នារជាតិ គេ

វាយតថ្មា ចំគរេះថាា ក់ដឹកនំសខ្ម រជាៃូគៅ ថាជាត្កមុរល គ ើយ 

ត្េឹតា ិការែ៏ ថ្ញងៃី២៩ កកាោ េឺរតិសតបញ្ចច ក់ នូវការយល់គ ើញ

សបបគនេះ។ របបដឹកនំគៅភាំគេញកា ី ឬ រោឋ ភិបាល របស់   ៊ុន 

សសន កា ី, ដូគចាេះ វាម្តនរបូភាេជា បន ថ្នេួកជនៃ៊ុចច រតិ សត

ប៉ា៊ុគណាណ េះឯខ។ ដូគចា េះ គបើចខ់ រកដំគណាេះត្ស្តយនគយាបាយគៅ

ត្សកុសខ្ម រ េឺមិនោចរកគ ើញជាោច់ខាត ជាមួយនឹខ   ៊ុន 

សសន និខ បន របស់គាតប់ានគនេះគ ើយ។ ត្បាំោែតាិ រចួមក
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គ ើយ សដលត្កមុអាកត្បឆាំខ ស្តកលបខគធវ ើ សតលៃធសល េឺសូនយ។ 

ជាមួយ   ៊ុន សសន ម្តនសតដំគណាេះត្ស្តយមួយេត់ េឺ ច៊ុេះចូល

នឹខគាត់ គាម នលកេខ្ែឌ  សតប៉ា៊ុគណាណ េះឯខ។ គៅត្តខ់ចំែ៊ុ ចគនេះ

ឯខ សដលសខ្មរគយើខ បគនទ សគោក សម រខេី និខ កឹម ស៊ុខា 

យា៉ា ខខាា ំខ គៅោែតាិៃ៥ី ថានគំាា ចូលរដឋសភា សដលជា

ដំគណាេះត្ស្តយ ជាមួយ   ៊ុន សសន ោមចំែខ់ចិតា របស់   ៊ុន 

សសន គដើមបី ក៊ុគំោយ   ៊ុន សសន ខ្ឹខ គៃើបត្បជាេលរដឋសខ្ម របាន

ស៊ុខ្។ សត គយើខដឹខថា គសចកា ីស៊ុខ្ របស់ ត្បជាេលរដឋសខ្ម រ សដល 

  ៊ុន សសន ចខ់បាន េឺ ការរកាអំណាច របស់គាត់ និខ គបើក

ោវ រត្សកុសខ្ម រ គោយ ជនជាតិយួន មករស់គៅត្សកុសខ្ម រ រាប់

ោននក់។ គបើ ត្កមុត្បឆាំខ បនា រកដំគណាេះត្ស្តយសបបគនេះ

គៃៀត សដលជា ដំគណាេះត្ស្តយងាយត្សួលបំស៊ុត គត្រេះឥតម្តន

ជនសខ្មរណាម្តា ក់ ត្តូវគធវ ើ ៊ុតកមម និខ ជាប់េ៊ុក អវ ីគនេះគ ើយ េឺ

ចាស់ជាត្សកុសខ្ម រ នឹខគៅម្តនសតគ ម្ េះ សតត្បជាជន របស់ 

  ៊ុន សសន េឺ ត្បជាជនកមព ុជា សដលជា ជនជាតិយួន និខ ចិន 

ចូលមកកាន់កាប់ត្សកុសខ្ម រ ោខំមូល។ សូមកំគភាចថា សេវថ្ញង 

ត្សកុសខ្ម រ វាគសទ ើរ សតកាា យ ជាត្សកុយួន និខ ចិន គៅគ ើយ សតគបើ 

សខ្ម រគយើខ យល់គ ើញថា គដើមបី ម្តន ដំគណាេះត្ស្តយ  វបិតា ិ

នគយាបាយ េឺត្តូវគធវ ើ យា៉ា ខណាក៊ុំគោយ   ៊ុន សសន ខ្ឹខ, គបើេិត

ខ្ា ីសបបគនេះ េឺ នំគាា  យល់ត្េមថា ត្បជាជាតិសខ្មរ ជា ត្បជាជាត ិ

របស់   ៊ុន សសន សដលម្តន យួន និខ ចិន ជាគៅហាវ យ ោច់ថ្ញា 

គ ើយនំគាា រស់ ត្បកបគោយគសចកា ីស៊ុខ្ ជាជនជក់ោគភៀន៕       


